
FARNÍ  POUŤ  DO  NERATOVA  1.6.2019 
 

 
 

5:15                 odjezd ze Žebětína (5:25 nástup Kohoutovice) 
9:00 – 10:00 poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie – celebruje P.  Bůžek 
  Neratov https://www.neratov.cz/poutni-misto 
10:00-10:30 setkání s P. Suchárem (pozdravení, krátká beseda, případně prohlídka místa, 
  podpis  knihy "Zázrak v Neratově" - kdo ji má, vezměte s sebou.) 
11:00-11:30  exkurze do místního pivovaru – fakultativně (poznamenat do přihlášky)   
  Možnost nákupu výrobků chráněné dílny v a piva v místním pivovaru. 
12:00-13:00 oběd v Orlické chatě U Rampušáka (volba menu předem - samostatný arch) 
  Orlická chata U Rampušáka http://www.orlickachata.cz/ 
 
Odpolední program – varianty 
1).  13:00 - pěší procházka k Zemské bráně (15 min), odtud možnost pochodu po naučné 
stezce kolem Divoké Orlice (po rovině, krásná příroda) do Klášterce nad Orlicí (cca 1,5 hod), 
ev. k hrobu Aničky Tomanové u kostela v Klášterci (stigmatizovaná). Ti, kdo nepůjdou, 
zůstanou v okolí chaty do 14:00 hod a autobus je odveze do Klášterce nad Orlicí.  
Naučná stezka Zemská brána https://www.naucnoustezkou.cz/zemska-brana 
Anička Tomanová http://www.farnostklasterec.cz/home/anna-bohuslava-tomanova 
 
2) Mokrá varianta – návštěva poutního místa na Hoře Matky Boží v Králíkách (bývalý klášter 
různých řádů, naposledy redemptoristů, místo internace kněží a řeholníků v 50. letech). 
Barokní kostel s milostným obrazem Panny Marie Sněžné. V přilehlých ambitech muzeum 
internace. Nádherný výhled na Králický Sněžník, Orlické hory a Jeseníky. 
 
Dle časových možností a počasí cestou zpět: 
- Možnost návštěvy kostela sv. Václava v Letohradě (vzácné štuky, rarita v celé ČR) 
- Možnost návštěvy D-centra v Dolní Dobrouči (inspirace pro adaptaci budov na faře)  
Plánovaný návrat autobusu: ca 19:00 
 
Předpokládaná cena 280,- Kč, záloha 200,- bude vybírána od 14. dubna 2019.  
 
Pro poutníky s vlastní dopravou se zájmem   

- o exkurzi je nutno se nahlásit a zapsat do archu  
- o oběd v chatě U Rampušáka je rovněž nutno nahlásit jídla předem – zapsat se 

do archu a zvolit příslušné menu. 


